
udinavcme i Amerika. 

JIIIII I-I- IIdIIeeIInI IIl ,.:1eeee"IIIeI 
« I. .:· Jseooknmn MIIIII 

».·k IIIIII TIIIIII LOIIUM), Lemn« 
Des IIId LtIIdIIIIIII· 

sIIk.. M. ds. Johanna Nnd 
« 

kixxi : Tendnno da Rognen IIIIsl 

J-« s. Bannen III(III«d—:s:-· 
-— .s.: »L. IIIan Ikut IsIIIge ,.T«IIIIIIe 

v. spende I IslneneIo under Past. 
«I.IIsII·II-1IeI InnnIatL 

F!IIIIIIIIIoII, en III dugnmte IIka 

s I ."L::r!sIII·-»,I, sullnmee GoIIIItIz, 
« .:sIIIIeIeI IIed Enden. 

III-non IIII-I- Verstan, MIIIII» beide 
Wes-I. IInn Ioe to Aar fiden degynd 

III. .IIIen. 
« Iohnjon ee Isl. ·,:IkeI"vtIn« engage: 

ennesotnes ötaIsIkoInite for PIothi- 
III IIl nI IIIIke blandt Evenskeenc 

»I« IsIII Og LIiIII Nasmnssen fra 
« :»»—I:»., soIn lnIIIde snydt en FaI 

Heu-, bleo af Politiet anholdtc i 

« Wun, soIn aebejdede i bnrlbnts 
IIIIeIIII-, THIS-» foIløftede sig foelcx 
·I«II en III NygInnfkleene Iog stasek 

I szenseeIIanIIge «1!I-tee.IZmIIsI-II i Ano: 

» III-II ouerkjøet foIerge ,"x-I«edag af 
III Kunde-In Paeine Bauen. Tode-n 

:-; IIIIinIItk·e1III. 
H ITIIeIIIsniJ Statd i (TolliIIgIvood, 

HI» ;I.lI’Inn., nedbeIendte for en 

Z-.—..II—.. EId IIden. sen-e Heile og en 

s.dI-I-III«IIdIe; Peteejen blev Ilde for 
szieeI XIIIIIIIIIet pan at tedde Onkenen 
II ))II:II,eII, Hohn Lassen, Peter Boo- 

:’«::IsI-IIIee illcaelsIeøIIn sum arbeidede 
IIseIIIe IIIIse «I’—oI-tlaIId, Oregon, denk- 

AIIenen den Lsde April, idet de 

Iene ouee IsolnInbia Rioee i en Baad. 

sIeneIe LIlIIdIeIo oIIx le EIIroIn le 

iIIII en TenIIIIIerIlneIde pem Moden 
:!sIInI, ").1eIIIII., de Ialdt IVIIIIdeI og 
c IIIIIIIII ,KIIdeI«en, der san det, give-— 

IIIIIIIXde AIIIIIIIsIIgeljek for nt Iedde dem. 

IIIe sue-In en lIlle 5iaIIkig Pige I 

L Isehon, blev i Torsdagg skndt af 
::.I see-nex, »Es-In af T. J. Nealand, 

stn IIIIII leIIede, oII sonI hnodc faaet 
IIIDI :1I’eIIolveI-. 

Zkonmgee Andeer Nelson Ineddeler 

IIIIII IIIII etableeet Iig iNIsIInd Jstand, 
.II«». I17 West Zdje Wade. Han er be- 

Inv Inelighedi Nagen og vil ndcn: 

IIde IIod TIlslnIInng blandt hans tat- 

IlsIIende I«IIIIdHIIIII«IId. 
d en niedeleksplosion i en Kaissefathk 
Ie, Li«I-J.,h1evifplge »Mit-ers Ams« 
I IIIeIIeII begmvet nndekt ygningens 
IIIIIIrIIIIdI .UcnII)eI-rk, og han befindet 
IiIIII LI. Maens Hofpital I en Ineget 
«:Illing. 
IsII III· dedunst-amcrikanskeBlade beug- 

Is Uge den Meddeleljn at Redaktør 
eI Mode pIIII Wennd as daarlIg Hel- 
IIIIIIII Iig Issejattdtskabet til TIIIIIIIeIIL 

Inn-Her Irre-; Sagen foeholdee sig soIn 
nen« ontaltc I L-IIsdagS: den danske 
InzI hae Isaa del bejteIIIIeste tilbagevist 
IIIIIIdeI-, IIII alene det er Grunde-II- 
IeIee, Tak» 1:-. do. Nels Nelson fra 
Lake Ho. i JE. Dakota IIIIkoIn heeIil og 

eI III Zionr Nesewationen for at udsøi 
Und-:- IOI henoed 600 seannliee Iea den 
nun lIae IIIIffet Islrrangements IIIed 

aIIdgkoInpagIIiet for I«ednceret’PrifeI« 
CIIee Kommen over Moden. Saafnakt 
anonen oIIieielc aabnexs vil de drage 

HO- 

sennnljee i I)e’otela1td, en af Shiro- 
cI«-III-dI»I«, IniIIede alt hvad de ejede ved 
IIIII Indem-and foIIiIHc ngdaq, deI i 
W lagde et sto: t ItoaItII I llfke. Der 
I I Jandnmvcr blandt de BIandlidte, 
es IIdIchId og August AndeIsoII, Chri- 

Al 

I —- 

stian Spanien, ishatles Nielion, is. John 
fon. Konrad Johnson, »k. A. Larsen, Iliked 
Olien, John Wissen, lHenrii eriom Eain 
Andersom Martin Hanion og Konrad Jen- 
fon. Te her nrkvnte ere Danske ellcr Vorste, 
mender er cnbnn siere Sornske blandt de 
Brandlidtc De fiesic havde ikle aoinreren 

Ankomne Dampsibr. 

Liebenhavnz —- ,.Thingvalla« im New York 
(l4 Maj). 

Philadelphim —- «·The Priisiian« ira Mass 
goiv og »Wnckauf« ira Brenien (1i') Maj). 

Queensiowm — »Ehe Adriatir« ira Nen) 
YorIUS Mai) og «The linibria« fra Nen- 
York (18 Maj). 

Bremerhafrn:- »Lahn« fra New York .(l7 
Mai) og «T«resden« og »Wilkonnnen« fra 
Paltimore (15 Maj). 

Nonen-arm —- »Vcendain« fra New York 
(18Maj). 

London:—,,Miesonri« ira Valtimote (18 
Maj). 

New York: — «Etrnria fra Liverpool, »libe- 
fier" fra Rotterdain, »Saevia« fra Ham- 
borg, »Augusta Viktoria« fra Hamborg 
og »City og Chieago« fra Liverpool (19 
Maj); »6eltic« fra Liverpool (18 Maj); 
»Bothnia« fra Liverpool og »Saale« fra 
Bremen (17 MADE »Ein; of :)iirlnnond« 
ira Liverpool og »Wenn« ika Brcincn (14 
May- 

Dannebroa, d. 15. Mai 1889. 

Or. Redakwu 
De bedeö optagc efterfplgende Linier i De- 

rcs irrt-de Blut-. 
Da g og min Huftrik soni cr bornde paa 

Hr. Langs Farin, ier at J godc og gan- 
milde troende Kristnc har- opoakt cdcrs godc 
og gavmilde Hirt-te til at afhjaslpe Ravig- 
dom, som J trocbe var tilstede hos os, iakter 
vi Eber alle for denne Ebers gode Gave paa 
det Hierteligfte, og vidner, at J have gjort 
os en god og en Gnd velbehagelig Gjerning, 
og miskcr at Gud vil velfigne Edel- i alle 
aandelige og timclige Heiiseende og tegner 
os, Ebers Underdanige. 

Guds Fred vcere need Eber alle i Jesu 
Navn. Peter M. Hausen, 

Delitha Hansen. 

Ry Instit-law 
Union Pacisic Banem »The Lverland 

Route«, aabnede sidftc Mandag dens ny 
Siour City Route, og vil herefter hver Tag 
(Sønoag nndtagen) lade et gjennenigaarnde 
Tog lobe imellem David City, Colninbnö og 
Netfoll. Dette Tog afgaarfra Lincoln 2.45 

Eftm og ankommer til Siout City 10.30 
iiiirin. PaaTilbageturenafgaar nian fra 
Siour City Kl. 7 Form· og anlommer til 
Lincoln 1.50 Eftrni. For endnu mere at 

fuldstckndiggjore Forbindelsen nied Sionx 
City, har Kompagniet iat iFarten et Lokal- 
tog mellem nævnte Sted og Comman 
Tettc aigaar ira Colnnibns Kl. 6·20 oin 

Morgencn ankonnncr til Sioux City KLZ 
om isiternuddagrn og konimer tilbage til 
isolninbus andcn Tags Aften, Kl. 8.40. 

Te ny Forelndringcy Union Parific hat 
iorctagct i Lebet af de sidfte Uger, but-de o- 

verbevise Publikum om, at Kompagniet gibt 
alt hvad der staar i dets Magt for at ctablcre 
den bedfie og fuldftoendigste Togtjenefie vesi 
ior Missouriflodcn. 

Vidcre llnderrctning om dette Tog hos 
nærincste Stationsfoivaltcr. 

E. L. Loniat, 
HovedsBillctagent, 

Omaha. 

Theologiik Studium. 
Not-sie og hauste nnge Mcknd, iom Mc Vig 

brenne as Wuds stand til at vtrkc iomchew 
Ämsvhdcte ide af Herren anordnechmsfle 
og Prasdskc Untbcde Wirs. 4. ll), kunnte er 

holdclldbannclje I et trcmmgt Kur-Ins is 
sun. L, LI, i ,·6hicazw Theological Lcnu 
nam'·. 

Laut-natur, som maatte own- lmsngcndh 
vkllr modmgc cu lludkksiøtnsljc, vom lau tma 

op ul 120 amcukmnke Donau om Amst. 
Nærmnc Oplnsmng Was dem igjrmusm 

Skristck ,..Lwad jcg vit. Au chcgspkelsc 
af P. U. Crandbrkw (Pns: 15 Hemd. 
.k?ka11dmavcn«s Boghondkl lH:Z—1H7 N. 
Pcoua Streu, (Il11cago), dcls vcd stuftlig 
Henveudclje sum-est mutigt til 
P. U. Tmndbe1«g, evangelist lutherik PmssL 

504. anlton Str. tkhicagm Illinois. 

Mute bortlobcn. 
Hvis noch of ,,Stin·nen«s Lassen set en 

fremmcb fort Mitle, mwrkct P paa venstke 
Bagdcl — kagt 7 — N00 Pund — oil de faa 
udbetalt 85.00 for at lage den op. 

P. 61)1«istoisc1·ien, 
Hart-isburg, Arapnboc Co» 

tkolomdm 

jjns Fij Säiiki 
som er udgaact fra Trcfoldigheds-Kolle- 
gict i Tot-onto , Cauada, har fta 
gäbe April, d. A. ctablcrct sig som prak- 
tiscrcndc Lakgc og Kirur g i 

Daunebrock 

Form- m et M tm Esaus 
Klwdningsstosser, Is- 

Klædmängsstytter, to Garn, Lappcr oft-» Max-, 
Et Barn kan benytte dem! 

Tk ten-ste, stockt-M ofl hurtigstr af um- Farvnn Damms-fes at faer last mesns Tot or qiw tust be 
UND-Kuher llcf:u«lig1u-hgt for zick, Wand 
oq al nnrrk cyakvnissg. 
En muri Bltkt kller Mem-km Inn qjms dmri 

ist 10 Osmia 
·-T(sk7a!!,1,!·ci.'— Jntcp Mssctljrlcr Prrw »Hu rg Kett, e.l(r»«(-1UI-! 

WELI.8. EICHAADSON « c0.. csterngwm VI. 
Jst Rsazzxxlmunq ou Redners-m of Unwidertiklm 
BrU U its-Mann PRle Tiamond Form-. 
J Guld- Soll-, Dunst tu Itsbber. III-n 10 CHJ 

Dct fkanditmvifke Publikum 
———- aubefales -— 

i HFT EIN-sechs 
Likörforretning 

i St. Paul, Nebr. 
Et godt Udoalg af sine Bitte, Likør og 

Forfrifkninger paa Lager. Denne Sa- 
ldon finde-z vcd Siden af John Knotts 
gamle PladH, skraas over-for Beunets 
Stdn-. 

C. A. Wilson , sont er velbekjendt 
iblandt Skandinaverne her paa Egnen, 
hat« taget Platzer bag »the bar«, og skal 
det vcrre hans størfte Glæde at hilse paa 
gamle Venner og Bekjendte. 

»- 

UDSALG 
KLÆDER 
z Koxttkmh»»gj:1!lijkts!, 

spontaut ital, man ou vil vi have 
nanfcet hvad der fkal ofrch 

Grundet paa den for Aar-stiden cgne 
Slojhcd iForrctning samt et ovcrfyldt 
Lager-, onster vi hurtigsi mutigt at for- 
miudske vor Vakemagse, og vil versor- 
indtil nidcrc strer Var-er til san mitte- 
rende lave Priscr, at det bliver muligt 
for saavel Futtig som Rig at crhvcrve sig 
en god Forsyning, inden Dyrtid konnnctu 

s Klädxtu 
50 Hcrrcdmgter a 82.25 —- gamle 

Prig THE-o. 
50 Herredragter a IM.50 —- gamle 

Pris 8(5.50. 
50 Herredwgter a 85.00 —- gamlc 

Prig 810«00. 
50 Herredragter a dis7.5() — gamle 

Pris Ost-Um 
50 Herredragter a 810.00 — gamle 

Prig 815.00. 
50 Herredragter a 815.0·) —- gamle 

Prig 8-2.00. 
50 Herredragter a 81:;.50 — 

Pris O18.o(). 
100 Par Venklcrdek a M thi. — vkrrd 

fr«181.25ti182.50. 
100 cnkeltc Frakkcr og Trøjer a 8:3.00 

.—— mrrd fra 85.00 til 88.00. 
! 
f 

gmule 

Dcttc cr tun for Kontant 

I 
I St. Paul, Nebraska. 
! 

K 
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North Platte Lumber Co. 

Howard Mit-, Nebr. 
—- lnmtllpr mul —- 

allu steige-I Tmnsnms »z- llygqunntorinlu 
Gab llvalitct ou laue Prich 

Vj ntklgor til St- l’nul Pkikmr 
J I. can-h 

Mann-gar 

Oklahoma er oockfyldt med Mennessrk, og de stnrer alle 

Kurer Inod Frank Janus Htms Bat-n for at se bet liebste 
Stnttcki i Mellein:’.llebr. J Sptdfen for Franc Jaing 
Stuttcri staat den navnknndigc enge-Mc sliir0-Hittgst 
»t«olty.Hc1-o«, No. (17W), der er 2 Aar ginL og vcicr 
l? m Ph. Endvidere den bewmtc flotslc (lly(la«HliIgst 
»Harrn«, FOR-W Hm, bcljcndt i Iowa for dan gebe 
Afkoin. Dissc to Hingstc er indsprt fra England og 
Slotland og cr de to cncstc Hingslc tncd fnldt tegistreret 
Stirgtrcgistcr i LonpsDnlrIk Dcsdndcn erdcr «’l’l1nmp- 
m-". den sinnltcstc Aawhingft i St. Paul, og ..Silvm· 
’l’nil". dcn Pcrcheronthast, der blcu laakct og flk forstc 
Prasnnr ord tkonntn Plain-n. Tilligc st« af de Rot-c, 
tnllc, klnmpcdc, nngc.l«·wppe1«, sont Juni-J altid har til 
Milch der er lauen- citdk111d1«ca. Hanstand cftcr Lnshu 
Man hcnukndc sig til Janus prrsanligt for nat-nickt- Betteln 

Hallo-— Former-c og Gartnekct 
Vor Fwtomtning cr nn : Wang, og vi er lirlaoct paa at iaslgc sichs alt hvad l Iusker af 

Mart-, Hauc- oq Bl omftcrfro 
VI hat« cn Masse Nmsafm sit-versteh Namensan ,,E-orgl)nm« Ast-, »Vroont 

Hom« Fra, ’.l.Iltll(-tf1·ø, Wall-o -alt at brditc Sort. Striv rttct Prim- paa bet, sont sx Mle 

l Vi kan rlspcsdcus Vcsttilltngrrl)nt«tigl, vl tan ctaocbctc Wittlltngcr billigt. vi kcm 

isparc t5«dc1«lkcjt(1is, da vi srlo avlcr mcgct as dct Mo, tont vl tol«l)attdlcc«. 

; Pl hat« Frø for Itrcatnrapdrasttrren, Karmen-n ogtttartnlsnn Vi hat« Tuba-roka 
Holladiolasc og Wirt samt cnhvck Akt stllontstnfw for Daniel-tun Scnd iktc ncd til 

Osten ctusr Fra, naar bebt-(- og illimi- lan Hoch til lnorrc Prim- hcthicnnnr. Striv cttcr 
det, J plump til --—-- A. E-« chfhck G Co. 

Frøljandlcrc og Forlpandlrrc, Wmnd Island, Nebraska. 

Tit vore Farmcrvenner! 
Tidcn nimmt tig, da J ital 
lipbe en .l«"witensailinc. nor 
sont ikts at nndrrsøae 

Elterle Selvbluder 
mtd lammenloldende Blat- 
lorm. Tun-denrncnrpmte 
summte-, nnsd lnnltkn man tan 
tjoke igjcnnctn en tsnal Leb-. 
aabnlng oa over lnmllc Wort-. 
Jugen ctgtra Transnott csllrr 
Tun-Im beinava VI anmu- 
tcre Gitekln Letobtndrr tot at 

vasre den 

mrst lettraslkende Mastine, 
der fabtlku«cs, og m lnbejtaar 
for, at den gsør tot-m- nlaolcg 
Llrbcjde l enlwcr vesuccndc 
Tet n« intet lkxspninnsnh men 

cn vel pkpvct Mattunn YH dc 
sidste fein klar cr dr1«tltrwi: 
andrct saanxcget sont en Volk 
iVindcrem Lotn ag lc den, 
og J tjjbck lkkc noch andert. 

Olfm s- SCIsdcraaarcy 
Agentcr I Nmtrtz Nebiaila. 

Te dehnt-, nun-keins icjcsle og »Um-ne Zlagsz Twlnc til debllligfte l«r1ferhaves. 
Jndgtu (·de1sg«2«cst1111nginde. 

-..16.-. 

,,.L)oor bor De, Sennorita?« sputgte Juan medlidende. Han saa sig ogsaa 
oes om cfter Hjælp, paa den anden Side af Gaden sit-ed et Par Soldater 

, dem kunde han ikke betro hende til, og foran ham gik en gamniel Indiana- 

«O, slet ikle langt herfra,« klagede den unge Kvinde, »Um nogle Hufe! 
De vil føre mig der hen, Sennor, vilde jeg viere Dem tneget taknetnmelig.« 

«Jeg har vistnok ikke megen Tid at give bott, mit stnnkke Baru,« sagde 
idkk kmn saa paa sit Uhr; ,,nten jeg kan heller ikke lade Dem staa alene og 

Eli-S her paa Gaben. Hvor bot De?« 
»Der lige om nærmeste Hjøriie ved Colle del Fachor i et af de nærtneste Hufe. 

et san ncer, men jeg er dog ikke i Stand til at naa hen til det. Den hellige 
fku hat scndt mig Dein til Hjeelp.« 
«Om ille just nogen hellig,« lo Inan, »saa derfor dog nok en himmelsk. 
lad VI goa, Sennorita, stot Dein fast paa mig, tigtig fast. Skaan Faden, 
tDe ikkc skader Dem paa ny, eller skaljeg deete Dem den korte Vej? Der 

maaske rastere.« 
«Ak nei Sennor,« bad den unge Pige bly, ,,det gaar nok, naar De kun vit 

en Stnule Taalmodighed med mig. Faden er vel ogsaa endnu ikke stionet, 
n derover, det er slet ikke meke langt, jeg kan allerede se Hufet; o, hoor jeg 

kDem sor Dereg Hjælp ! « 

Jlltm havde maattet tage den ungc skjønne Pige om Livet for at holde hendc 
jlkz Ihi hunsyntesslet ikke at kunne treede paa den syge Fod; hansz Hierte 
tde vel ogsaa en Smule starken, da han følte den lidendes varme chccnc ind 

g- Om Dolores havde set hasn i dennc Situation, hvorledes slnlde yan saa 

kkkfckrdiggjort sig? —- men i hele Gaden saa han til sin Betoljgelse tnn solt 
m Weste Klasse og ingen, hvis Inistcrnksonnne Øje han behovede at frygtc. 
spukt Aglau, at den unge Pige kom langt rastere frem, end han i Begyndeäs 
CVde haabeL Otn hun e"nd ilke knnde tratde fast paa den fort-redne- sxsod, snn 

CI han dog paa en Maade at hjeelpe sig frem ined den, og eftcr intholdkiviks 
Tid naaede de det af hende betegnede Hug, hois Hast-oh ganske intod bund 

ellkks Var Skik i Mit-ist« kun var tillukket uden at onst-e laaset. 
»Es her bot De, Sennotitaw fagde Jnan meget sokbauset, i det lmn ka- 

sit Vlik paa de Ide Vindner. ,,Hnsct set fnldloxnmen ndebort nd.« 

ssVi hat vore Verelser ind til Ganrden,« spare-de den ungc »Bist-, »knn nogi 

kkidt, og min Moder vil selv takke Dein for Hjcklp, sont Te hat« ndct mig, 
uldkommen Fremmed.« 

—9..-. 

Den unge Mund vendte sig med en Bpjning for Prtzssidenten til Bestian dg 
sagbe forbindtlig: 

»Hu-wem unstet De min Bekjrceftelfe, Sennor ? « 

»Er De ikke i fertige Uge overfalden pqa Vejen mellem Bycn og Chapulte- 
pek?« 

Don Guzman lo. ,,Det saa næsien saadan nd,« sagde han; »et Par Lem- 
ros stillede sig foran mig paa Vejen og bad mig med ydmyge Ord, men ikke fnldt 
saa ydmyge Blit, om en liden Gavez men dci jeg beredvillig stak min Hannd i 

Lommen og fremtog ikke Penge, men en Revolver, veg de leende til Sidc og sag- 
de, at de kunde fe, at jeg var en Mand, sotn for-steh et lille Spsg.« 

»Der ligger i det niindsie Humeri Tingen,« mente Jus-rez. 
»Galgenhumør,« ja, sagt-e Bastiani nikkende; »men De ser selv, at vi nu 

er truede i alle Netninger pmkring Byen, og jeg vilde fele mig alt ander end, sit- 
ker om jeg stulde ride nd til min egen Hacienda.« 

»Saa forfærbelig er Sagen heller ikke," indvendte Don Guzman lecnde; 
der gives i det hejeste enkelte ved Krigen demoraliserde forarniedc Kutte, som gier- 
ne gad frisie Livet paa denne bekvemine Maadez og jeg er af den Mening, at en 

determineret Mand; iscer deksom han er need-ret, ikke hat det ringeIte at frygte af 
det Pat« 

,,Tingen man nu forholde sig, som den vil,« afbrsd Juarez ham merk, faa 
ganfke harmless kan Sagen ikke vere; jeg bliver im hundrede Kantcr amnodet om 

at scrtke en Stopper paa dette chesen og iudser, at det bliver mere og mere neb- 
vcndigi. Fra i Morgen of skal man i det mindste kunne gna sikkekt paa Vejene i 
Ncrrhcden as Bycn, derpaa giver jeg Dem mit Ord, og jeg mutet-, at hat vi first 
faact klynget en halu Sncs af digse Slyngler op, vil Resten not betænke sig paa 
at fortfcktte Forretningen.« 

»O, Sen-kor,« fagde Bestian fert, »det er ikke blot dem, vi iorstaar ved 
Pak, Leperos og saadanne, men ofte ogsaa unge Falk af de bedste Stauden Vi 
hat under Krigen haft Lejlighed til at se nsgle slaaende Eköempler derptia i vott 
Naboskab. En as disse Herrer er nu endogsaa Prcfekt i bei indre af Landet.« 

»Jeg ved, hvem De mener,« soarede Juarez med msrktsammendragne Btyn, 
»me» den Gang var der Krig, og den kejserlige Regjering kaldte os da alle for 
Baiiditter.« 

»Og i Pueblo, hour to unge Mennestet af de bedsie Familjek midt paa Ga- 
den plyndrede en Postvögn fuld af Damer, var det ogfaa Guirillss?« 

Junkez saa merkt hen for sig. »Hele Folktt er demokalifeeet,« udbrsd ha 
U 

Godtkjob 
....hqs— 

TAYLOR 
Laster Zu Godtkjøb i 

ai«iuiiil(tuis— 
i Gkolnnial JÄREBI 

XZTZVUZZFJZ is IDEALI- 
— »Es OJ Effede Eis-—- 

ellcr ljvadsomhclsi bcnhorendc i en pel- 

asforteret Riobsiiniidsiokretiiiiig, saa et 

Taylor Monden, der san tilfredgftille 
Tit Hiekteg Bcgjær. Han er altid i 

Fromm med 

Dei ZJCZZFZF IXEZMMZTYIZF 
og sælger saa billigt sont det billigstc. 

J den Heufigt at forinindstc mit Lager 
af Hirredragter og Drengeklckder, ist-by- 
det jeg famme til Judkipbspkis mod 

Koniantbetalinq. 
Kom og over is Tig seit-· Vi fort- 

vife Vom-ne med steier Foisnoxclsc 

IZEIT Jeg betalek hvjeite Prcs for ÆZ 
og Smar. 

P. S. Petition, kamt Zalgsiimiid. 

Js. J. Tay10r, 
Saumwa Rein-. 


